Nevoia de SAMRO

Nu‐mi imaginam cât de repede vor trece anii pentru o organizaţie nou creată, la inaugurarea căreia
tocmai luasem parte . Sunt acum deja 10 ani şi parcă nu mă las convins de faptul că tinereţea acestei
organizaţii, botezate neutru SAMRO, este ȋn faza ei de metamorfoză adultă. O comunitate
profesională de elită a dinamizat continuu, prin acţiuni coerente şi susţinute, cu implicare voluntară
intensă, filosofia şi conţinutul unui concept şi unei realităţi atât de importante pentru evoluţia
ȋntreprinderii, organizaţiei şi structurilor administrative din România economiei de piaţă. Creşterea
continuă a numărului membrilor acestei deja mature organizaţii ca şi amplificarea eforturilor spre
performanţă managerială a făcut tot mai cunoscut numele SAMRO şi rolul acesteia ȋn evoluţia
meseriei, teoriei şi cercetării româneşti din acest domeniu. Importanţa acordată acţiunilor şi
iniţiativelor comune este unul din atuurile mari ale funcţionării SAMRO. Diferenţele de opinie nu sunt
incitante spre tensiune ci creatoare de sinergie organizaţională. Implicarea individuală mai temperată
a unor membri poate fi astfel depăşită de colaborarea rodnică a unei mase critice semnificative.
Câteva iniţiative de bună factură au putut capta interesul unor grupuri de acţiune cu preocupări de
succes ȋn domeniile vizate, aducând rezultate de care SAMRO poate fi mândră. Rolul NL poate fi
considerat şi el major ȋn susţinerea şi difuzarea acţiunilor şi rezultatelor obţinute de organizaţie.
Sigur, vom auzi mereu şi vom fi părtaşi la multe din iniţiativele pe care SAMRO le va avea pentru
ȋndeplinirea rolului pe care şi la asumat.
Fie ca acest moment aniversar să amplifice sonoritatea numelul şi să aducă pentru SAMRO acţiuni şi
rezultate prin care managementul românesc să fie tot mai mult integrat managementului european
ȋn evoluţie şi să contribuie astfel la creşterea performanţei ȋntreprinderii,organizaţiei şi administraţiei
din România. La mulţi ani, SAMRO !
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